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STAROŻYTNE I PRZYSZŁE WYDARZENIA PROROCZE

 

„W  tym  liście  specjalnym  przestudiujemy  niektóre  starożytne  i  przyszłe  prorocze  wydarzenia!  Każdego  dnia  naukowcy 
dowiadują  się,  że  Biblia  opisywała  prawdę!  –  Przez długi  czas archeolodzy nie  mogli  znaleźć  miasta  Niniwy,  ponieważ było  
pogrzebane przez wieki czasu! Lecz ostatecznie zlokalizowali je i odkryli mury wielkiego miasta Niniwy i było to w dokładnie 
takim  samym  położeniu,  o  jakim  powiedział  prorok!  –  To  miasto  nawróciło  się  pod  wpływem  nauki  Jonasza,  lecz  później  
powracali  na  złą  drogę  i  czcili  zwierzęta  w  formie  bożków!  Najwyraźniej  Paweł  mówi  o  tym  częściowo  w  Rzym.  1:21-23.  
Archeolodzy wykopali  ich  zwierzęce bożki,  które  porównano w wersecie  23!  Dokładnie,  tak jak  Pismo głosiło kult  zwierząt, 
ptactwa i płazów! – Biblia głosi, że to potężne miasto było wielkie na około 60 mil i setki tysięcy ludzi mieszkało w jego murach!  
Niniwa została tak zniszczona przez swoich wrogów, że lokalizacja nie była nawet pamiętana, ani nie można go było znaleźć, aż do 
dnia dzisiejszego!” – „Bóg powiedział, że zostanie spalona i po tysiącach latach, dowodem jest, że to dokładnie nastąpiło!” 
– „Asyryjczyk, który symbolizował nadchodzącego antychrysta panował nad całym znanym w ówczesnym czasie terytorium!”  
(Nah. 1:11) – „Bóg również zrobił z tego miejsca grób i to jest prawdą – oni musieli to wykopać!” (Werset 14) – „Pod koniec 
wieku antychryst będzie sprawował kontrolę, nad całym tym obszarem oraz Irakiem (starożytnym Babilonem), Zatoką Perską i  
całym terytorium oleju! – Będzie on kontrolował Izrael, Kościół Rzymski i wszystkie religie!”

„Niniwa ma podwójne wypełnienie i mówi o warunkach na końcu naszego wieku! – Rozdział 2 Nahuma mówi o pojeździe! 
Werset 9 (10) mówi o bogactwie systemu bestii! Werset 10 (11) jest podobny do zniszczenia jak z Ap. 18:8!” – Nah. 3:2-3, „ujawnia 
nowoczesne bronie!” – „Połysk mieczy, lśnienie oszczepów mogą oznaczać bronie laserowe i energetyczne!” – Werset 4, „mówi o 
pełnej wdzięku nierządnicy  i  jej  czarach porównywanych z  Ap.  17:  4-5!”  –  „Nah.  3:18 mówi  o Królu Asyrii!”  –  „Inne Pisma  
potwierdzają,  że  Asyryjczyk  symbolizuje  nadchodzącego  antychrysta!”  –  „Paweł  mówił  o  mieszkańcach  Niniwy  czczących 
pełzające istoty, mówił on również o innych w przeszłości, którzy czynili także te same rzeczy!” – „Musimy ostrzec, że pod koniec  
wieku, człowiek ponownie skieruje się ku bożkom różnego rodzaju i podłości!” – „Pamiętasz o tym, co pisaliśmy o rozpuście i  
bożkach lata temu? Teraz staje się to widoczne!” – „Według religijnego pisarza dla Los Angeles Times, pogaństwo, wliczając 
wiele ze starożytnych kobiecych religii i czarnoksięstwa jest odżywione przez pewne feministki! Mówi, że wielka bogini  
powróci!” – „Wiwaty i czczenie grupy wznosiły się ku boginiom z przeszłości – Isis, Astara, Demeter, itd. Przy uderzeniach 
w bębny bongo, spontaniczne grupy krążących dookoła kobiet tańczyły pół nagie w scenach sugerujących figlujące nimfy 
leśne!” – Widzimy pojawiające się stopniowe wypełnianie. (Ap. 9:20)

„Inne wydarzenie z wiadomości w proroctwie ma miejsce w Izraelu! Według informacji miasto Sodomy wznosi się ponownie! 
To miasto zostało doszczętnie zniszczone około 4000 lat temu!” – „Według raportów, wybudowano tam 3 lub więcej hoteli,  a  
turyści  odwiedzają  to  miejsce!”  –  „Odradza  się  ponownie  z  powodu  bogactwa  Morza  Martwego!  Wzrasta  do  bycia  wielkim  
centrum przemysłowym;  wydobywają tam minerały z wody! (Wspomnieliśmy o tym bogactwie w zwoju #85). Nie jest jeszcze 
wielkim miastem, ale może stać się kolejną Sodomą przeszłości z tymi samymi rodzajami czynów, by zostać ponownie zniszczona 
w Armagedonie?” – „Większość ludzi zawsze zakładali, że Łukasz 17:28-30 był tylko symboliczny w kwestii g rzechów i w tym, jak 
wiek miał się skończyć i tak jest, lecz Jezus mógł zaznaczyć, że Sodoma ponownie zostanie przywrócona!” –  „Nawet tak będzie w 
dniu, kiedy Syn człowieczy jest ujawniony!” – Lecz widzimy grzechy Sodomy na całym świecie, a zwłaszcza w San Francisco i  
innych obszarach Kalifornii. – Przed naszym przeniesieniem się do Arizony, przewidziałem, że wielkie trzęsienia zniszczą wiele  
części Kalifornii, itd., I zdecydowanie czuję, że „pewne większe trzęsienia” pojawią się w Kalifornii. „Tak, miejsca starożytne Biblii  
ponownie powracają do życia na Środkowym Wschodzie i ukazują, że powrót Jezusa jest szybki!” – „Tak, jak mówiliśmy wcześniej,  
ponownie nad Eufratem odbudowywany jest Starożytny Babilon!” (Sprawdź zwój #85)

„Mówiąc o Sodomie, jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w niemoralności, ponownie udowadniając, że proroctwo Biblii i  
Zwoju  jest  prawdziwe!  –  O  czymkolwiek  Pisma ostrzegają,  powinniśmy  ujawnić,  by  pomóc  młodym  chrześcijanom  w 
pułapkach Szatana i tak zrobiliśmy na innych zwojach!”  – Według wiadomości (AP Associated Press) – dotyczy to nagich 
studentek szkół w Teksasie, cytujemy: „Setki studentów uczęszczających do południowo-zachodnich szkół zostały poproszone o 
ściągniecie swoich ubrań dla nagiej rozkładówki czasopisma, a badanie kampusów pokazuje, że studenci akceptują te pokusy  
bardziej swobodnie, niż administratorzy uczelni!” – „Czasopismo oferuje 400 dolarów i więcej dla wybranej kobiety, która zgodzi  
się pozować do pełno kolorowych nagich zdjęć na rozkładówce! Czasopismo stwierdza, że około 600 kobiet z Uniwersytetu w 
Teksasie  i  Austin  i  innych  miejsc  zgłosiło  się,  by  rozebrać  się  przed  kamerzystą!”  –  „Niektóre  chrześcijańskie  dziewczęta  
powiedziały, że także to zrobią – ponieważ nie widzą niczego złego w nagości, lecz nie udało im się zrozumieć Pisma!” (Mat. 5:28)

Kolejna publikacja z (AP Associated Press) – W wieku 70 lat, autorka i psychiatra, która nazywa siebie „członkinią pierwszej  
generacji seksualnych rewolucjonistów” mówi, że więcej rodziców dochodzi do takich wniosków jak ona: „Dziewictwo jest tak  
przydatne, jak wyrostek robaczkowy. Zwykło się, że mężczyzna chciał, by jego żona była dziewicą, gdy brali ślub. W dzisiejszych  
czasach,  nie  znam żadnego młodego mężczyzny,  który by taką poślubił”,  mówi Pani  Hamilton,  doradca seksualny,  która daje  
wykłady na temat przedmałżeńskiego seksu!  –  „Zachęca ona ludzi,  by zamieszkali  razem przed małżeństwem! Ma ona takie  
miejsce, gdzie za 100 dolarów różne pary mogą dowiedzieć się o jej naukach i sposobach podczas weekendu!” – „Mówi ona, że nie  
inscenizuje orgii, lecz nie wiem, jak inaczej można byłoby to nazwać!” – „Zatem widzimy, że proroctwo się wypełnia!”

Bóg błogosławi, kocha i chroni cię,
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